
AANTEEKEÎ^INGEN

over eene verzanaeling-

LEPIDOPTERA,

ill October 1889 van liet eiland Flores ontvangen
:

DOOR

Hierbij geef ik eenige aanteekeningen over eene verzameling

Lepidoptera van het eiland Flores, die in het jaar 1889 door

Mr. Piepers voor onze collectie van daar is ontvangen. Ik heb

over die vlinders reeds iii het verslag van de 28ste Winterverga-

dering der Nederlandsche Entoniologische Vereeniging (^Tijäsc/ir. v.

Ent. XXXIII p cvii) het een en ander gezegd, maar wil toch nog

eens herhalen , dat wij voor deze verzameling weder groote ver-

plichtingen hebben aan Mr. D. H. van Gelder, die de belangen

van het onderzoek der Lepidopterologische fauna van Nederl. Oost-

Indie voortdurend met warmte ter baite neemt, en door wiens

zorgen wij reeds lal van belangrijke, uitmuntend behandelde vlin-

ders van allerlei verwijderde lokaliteiten ontvingen. Als een klein

bewijs van erkentelijkheid is dan ook eene fraaie nieuwe Euploea

van Flores naar hem benoemd.

Het eiland Flores , een der zoogenaamde kleine Sunda-eilanden
,

maar toch nog vrij groot, ligt oostwaarts van Java, waarvan het

door de eilanden Bali , Lombok en Soembawa is gescheiden. Voor

nadere beschrijving van bodem , klimaat en plantengroei moet ik

naar andere werken verwijzen. Entomologisch is het nog zeer

weinig bekend. Wallace of zijn adsistent hebben er verzameld
,

doch sedert, voor zoo ver mij bekend, niemand.
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De onlvangen Lepidoptera , die intusschen volstrekt geen Ijeeld

der vlinder-fauna van het eiland geven , vertoonen trekken van

overeenkomst met Java , maar ook met Sumatra en Nieuw-Holland
,

in geringe mate met Celebes en de Molukken. Als nieuw heb ik
,

behalve Euploea Geldtri, nog eene YpJithlviu ') en eene Nepüs

beschreven en verder , zooals gewoonlijk , alle aanteekeningen van

systematischen en synonymischen aard, die ik bij het bestemmen

der vlinders maakte, medegedeeld. Ik stel mij voor, dat zoodoende

het meeste nut van het verzamelde wordt getrokken.

Rotterdam
,

October 1890.

1) Hühner .schrijft Ypthima , Hcwit«on eu Ilerritli-.Schäfl'er echter Yphthlma

Ik volg beide laatstgenoemde weteuschajipelijke .schrijvers.

i
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R H O P A L O G E R A.

Euploea sepulchralis But Ilt , Frac. ZooL Soc. of Loudon
,

1866, p. 282, fig. 2 {$).

Eupl. Zi-lnckenïi Felder, Novara II, p. 335 (1867).

Drie mannen. Zij verschillen eenigszins van Javaansche

exemplaren —waarmede zij overigens in grootte overeen-

komen — doordat de punt en de acliterrand der voor-

vleugels donkerder zijn. Hierdoor wordt een smalle, ge-

bogen, wortelwaarts flauw getande lichte dwarsband langs

het donkere wortelgedeelte van den vleugel , dat tot vijf

zesden reikt , en die bij de Javanen ook wel aanwezig

maar minder duidelijk is, vrij goed zichtbaar. Bij één

exemplaar is die lichte band in de cellen 4 —7 zelfs met

witte schubben bestrooid. Iets dergelijks heb ik nog bij

geen enkel der vele Javaansche exemplaren viin sejmic/iralls
,

die door mijne handen gingen, opgemerkt, en onmisken-

baar wordt hierdoor eene, zij het dan ook geringe, toena-

dering gevormd tot Euploea Euri/pon Hewitson van de

Key-eilanden , waar de vermelde lichte dwarsband geheel

helderwit is en ook de buitenhelft der achtervleugels in-

neemt. Van een helderwitten buitenrand der achtervleugels

is bij één der exemplaren van Flojes en bij vele Javaansche

voorwerpen reeds een duidelijk begin tegen den staarthoek

te zien.

Waarschijnlijk zijn beiden, sepulchralis en Euri/pou,

evenals Euploea Maclean Butler {Proc. Zool. Soc. 1887,

p. 522) van het Kerstinis-eiland . variëteiten van Euploea

Climena Cramer IV, p 207, pi. 389 E F , welke, evenals

met vele andere vlindersoorten het geval is, op Amboina

in de grootste exemplaren voorkomt. Alle structureele

kenmerken zijn volkomen dezelfde,
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2. EuploeaGelderi Snellen , Tijdschr. v. FmL XXXIII p. 98

(1890). —PI. 14., fig. 1 ((?).

Drie mannen. De blauwe gloed der voorvleugels is ge-

lijkmatig langs den achterrand verbreid, niet over de punt-

helft, zooals bij Midamus Linn. {JÂnnaei Moore) en al hare

variëteiten. Verder staat de rij submarginale vlekken nader

bij den achterrand en loopt daarmede evenwijdig, terwijl

zij bij Midamus sterk geslingerd is en zich van af ader 4

binnen waarts wendt. Ik blijf Gelderi voor eene goede soort

houden.

3. Euploea IVIazares Moore , Cat. Lep. East-India Comp.

I, p. 128 (1857).

Eenige exemplaren. Zij zijn iets donkerder van tint en

hebben sterker blauwen gloed dan de Javaansche exem-

plaren. Verder zijn de lichte vlekken tegen den achterranil

der voorvleugels grooter, vooral in de cellen 2—4. Overigens

zijn die vlekken op dezelfde wijze paarsblauw bestoven als

bij den type. De witte randstippen der achter vleugels zijn

gelijk aan die der Javanen en bij één $ vertoonen zich

sporen van witte bestuiving langs den achterrand , tegen

den staarthoek. Sporen van lichtblauwe middenstippen der

voorvleugels, welke de variëteit Z^c/^r^ri Felder van Malakka

kenmerken, zijn zoo min bij de voorwerpen van Flores als

bij de talrijke, voor mij staande Javanen te zien. Alles

bijeengenomen is echter het verschil met den type zóó

gering, dat de Flores-exemplaren geene merkbare lokale varië-

teit vormen en dus zeker niet door eenen naam behoeven

te worden aangeduid.

4. Euploea spec.

Een afgevlogen wijfje eener soort , die tot de groep van

Eu.pl. Phaeiiareta Schaller {Alea Hübner) behoort. Waar-

schijnlijk eene lokale variëteit van Fhaeuarefa , maar waar-

van ik , bij onbekendheid met den <i en uithoofde van den
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slechten toestand van het exemplaar , niet waat^ den naam

te preciseeren.

Acraea Andromacha Fabr. , Si/d. Ent. p. 46() (1775).

—Röber, Iris II p. 22 (1885). —Pi. 14-, fig. 2.

Acraea E?ifona Godart , Ene. MétJi. IX p. 231 (1819)

» /Lenone Kirby, Ann. and Mag. of N^at. IlisL Ì8S9
,

p. 163.

Een exemplaar dezer, behalve op het eiland Kabia bij

Celebes (var. Indica Pvöber, 1. c.) , tot dusverre alleen van

Australie (Nieuw-Holland) en den Louisiade-Archipel (Aenoné)

bekende soort. De beschrijving van Godart , die verkeerdelijk

West-Afrika als vaderland opgeeft, past daarop volkomen.

De variëteit Indica onderscheidt zich, volgens Röber, van

de Australische exemplaren door mindere grootte en klei-

nere zwarte vlekken.

Daar van deze soort , voor zoo ver mij bekend , nog geene

afbeelding bestaat
,

geef ik er hierbij eene naar het gave

en frissche exemplaar van Flores. De onderzijde is gelijk

aan de bovenzijde; alleen zijn de leenigele vlekken in den

zwarten rand der achtervleugels duidelijker.

Danais Melissa Cram., IV, p. 172, pi. 377 C, D.

Eenige exemplaren. Zij komen overeen met Javaansche

e.Kemplaren en met Cramer's afbeelding. Alleen is de gi'oen-

witte teekening der achtervleugels beperkter en in het

])ijzonder de groenwit gekleurde middencel der achtervleugels

door eene dikke , gevorkte donkere langsstreep gedeeld.

Deze langsstreep duiilt echter volstrekt geen specifiek verschil

van Melissa aan. Bij eene reeks van 18 exemplaren van

verschillende lokaliteiten zie ik haar langzamerhand optreden
,

eerst als een fijn lijntje.

Melissa verschilt zeer waarschijnlijk niet specifiek van

Limuiace Cramer, die dan de oudste naam voor de soort is.
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7. Danais Ismare Cram., Ill, p. 156, pi. 279 E, F.

Twee mannen en een wijfje.

Zij zijn kleiner dan de type en alleen de randstippen,

waarvan echter velen ontbreken ,
—bij een c? zelfs al die

der voorvleugels —wit, terwijl de lichte langsstrepen der

cellen niet meer dan vuil bruinacluig grauw zijn. Vooral

op de voorvleugels zijn zij weinig lichter dan de grond;

die der achtervleugels zijn helderder.

Ismare wordt door Moore, in zijne Monographie der

Limnaina (Danaina Herr. Seh.), Froc. Zool. Soc. 1883

p. 201 enz. , alleen van de Molukken vermeld. Het Leidsch

Museum bezit haar echter ook van Noord-Celebes en ik

heb een exemplaar uit die streek voor mij. Het verschilt

niet merkbaar van Cramer's afbeelding.

8. Danais Genutia Cram., HI, p. 23, pi. 206 C, D.

Eenige exemplaren. Zij behooren tot de variëteit intensa

Moore {Froc. Zool. Soc. 1883, p. 240), die ook wel met

eene, zij het dan ook onvolledige tweede rij witte rand-

stippen voorkomt. De kaneelbruine stip van cel 3 is mede

somtijds bij Javaansche voorwerpen aanwezig. Wat de Floi'es-

exempkiren echtei' onderscheidt, is dal de kaneelbruine

sti-epen in de cellen donkerder zijn dan in het alge-

meen bij de Javanen , en de op eene schuine rij staande

witte vlekken der vooivleugelpunt merkbaar kleiner zijn,

even klein als zij ook wel bij de variëteit T.eucoglene Felder

van Celebes en Saleyer voorkomen. Bij Leacoglene is het

kaneelbruin echter nog donkerder en buitendien heeft deze

eene meestal zuiver witte, maar ook dikwijls in verschillende

mate bruin bestoven middencel der achtervleugels. Een

exemplaar van Saleyer is echter even licht als de Javanen

en lieeit daarbij eene buitengewoon sterk biaiin bestoven

witte middencel der achtervleugels, hetgeen dus duidelijk

bewijst dat Lcuco(/lene geene afzonderlijke soort is.
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9. Dan ai S Chrysippus L., Syst. Nat. Ed. X, n". 81. —
Cram., II, p. 32, pi. 118 B, C.

Verscheidene exemplaren. Zij varieeren. Sommigen zijn

even donker en onzuiver van grondkleur als de Javaansche

en Celebaansche exemplaren , anderen lichter, enkelen komen

bijna geheel overeen met de variëteit Cratippus Felder

{Sitz. Ber. der Wiener Akademie, XL, p. 449) van Amboina

en Ceram.

Ik merk hier op, dat de donkere, onzuivere grondkleur

wel het eenige is wat de Javaansche e.xemplaren in den

regel van de Afiikaansche en Indische onderscheidt. Al de

andere door Moore in zijne beschrijving van Linivas Bata-

viava {Froc. Zool. Soc. 1883, p. 238) vermelde kenmer-

ken zijn in hooge mate onstandvastig, en dit bewijst

duidelijk dat Bataviana nauwelijks als lokale variëteit be-

hoeft te worden aangemerkt.

10. Cyllo Leda L., Si/st. Nat. Ed. XII, p. 773, n°. 151.

Eenige exemplaren zonder opmerkelijke variëteiten.

11. Yphthima Florensis nov. spec. —PI. 14, lig. 3 (i).

Een man en twee wijfjes van 26 —30 mm. vlucht.

Naast verwant aan Hülmerl Kirby {^Philomela Hübn.
,

ZiUr. fig. 83, 84) van Java, de vleugelvorm dezelfde, ook

de donkere, iets olijf kleurig grauwbruine grondkleur der

bovenzijde, zoomede de dubbel blauw gekernde oogvlek;

maar de achlervleugels slechts bij één wijfje met een

klein oogje in cel 2, bij de twee andere exemplaren onge-

teekend.

Op de onderzijde der voorvleugels heeft het binnenrands-

hoek-zesde geene grijswitte dwarsschrapjes en ziet men aan

beide zijden van de oogvlek eene, bij Hilhneri nauwelijks

aangeduide, duidelijke bi-uingrijze streep. De achtervleugels,

die vrij dicht en gelijkmatig met grijswitte dwarsschrapjes
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zijn bedekt, hebben bij alle drie de exemplaren twee enkel-

voudig blauw gekernde, bijna even groote oogvlekken , eene

in cel 6 , welker helder licht okergele buitenrand een ge-

deelte der cellen 5 en 7 beslaat, en eene iets kleinere in

cel 2 , waarvan de gele rand nog iets boven ader 3 komt.

Bij de twee wijfjes bevindt zich ook nog een klein oogje

in cel ia.

De tijd zal leeren , in hoeverre Florensis eene goede soort

is of eene variëteit van Htihneri. Wat voor de soortsrechten

pleit , is de afwezigheid , bij den $ , van eenigerlei langere

beharing op het middenderde der bovenzijde van de voor-

vleugels, welke beharing bij Hübuerl Ì zeer duidelijk is.

12. Yphthima Baldus Fabr., Si/st. Ent. App., p. 809; id.,

EnL Syst. Ill, 1 p. 223. —PI. 15, fig. 1 (2).

Grootte, vleugelvorm
,

grondkleur en aanleg van teekening

zijn geheel gelijk aan die der Javaansche exemplaren , maar

op de bovenzijde zijn de oogvlek der voorvleugels en de

twee in de cellen 2 en 3 der achtervleugels iets grooter
,

breeder en levendiger okergeel gerand. Op de onderzijde

der achtervleugels is dit onderscheid in de grootte der oog-

vlekken nog meer merkbaar. Voorts zijn de lichte dwars-

schrapjes der voorvleugels iets geler dan bij den Javaanschen

Balilus en ook overvloediger, terwijl op de helderder witte

onderzijde der achtervleugels de afscheiding tusschen de met

bruingrijze dwarsschrapjes bedekte wortelhelft en de daar-

van bijna geheel ontbloole tweede helft door cene bijna on-

afgebroken, iets geslingerde bruingrijze lijn wordt aange-

duid en dus veel duidelijker is dan bij de .lavaansche

exemplaren, waar de begrenzing echter hetzelfde beloop heeft.

Deze verschilpunten komen mij echi er wel wat gering

voor, om een specifiek onderscheid aan te nemen, vooral

omdat bij den man de doiïe beschubbing van de boven-

zijde der voorvleugels, hoewel iets spaarzamer dan bij uit de

rups gekweekte Javaansche exemplaren, dezelfde plaats beslaat.

k
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Ik geef hieibij eene afbeelding dezer variëteit, die ik

Florensis noem.

In den Catalogus van Kirby wordt, waarschijnlijk op

gezag van Hewitson , als variëteit bij Baldus geciteerd :

Lisandra Crani., IV, pi. 293 G, H. Ik betwijfel de juist-

heid van dit citaat zeer.

13. Mycalesis Hesione Cram., I, p. 16, pi. li G, D.

Eenige exemplaren, die in grootte, kleur en in de breedte

van de witte dwarsstreep der onderzijde zeer overeenkomen

met de Javaansche.

Ik merk hier nog op , dat de voorvleugelpunt even afge-

rond is als bij mijne andere voorwerpen van Heaione uit

den Indischen Archipel. Bij exemplaren van het vasteland

steekt hij min of meer uit.

14. Mycalesis Mineus L., S>/st. Nat. Ed. XII, I, 2, p. 768.

Justiua Gram. IV, p. 75, pi. 326 G.

Een zeer gaaf en frisch wijfje. Het verschilt op de onder-

zijde eenigszins van Javaansche exemplaren. De grond-

kleur is donkerder , licht paarsgrijs gemengd en , vooral op

de achtervleugels, met geslingerde donkere lijntjes geteekend
;

inzonderheid is aldaar ééne lijn , die het wortelvierde be-

grenst, zeer duidelijk. Van de lichte lijnen, die langs de

oogvlekken heen gaan en die bij de Javanen bijna wit zijn
,

is alleen de wortelwaartsche der achtervleugels aanwezig en

zeer flauw. De twee gegolfde lijnen voor den achterrand

der vleugels zijn donker grijsbruin in plaats van wit. Aan-

gezien echter het beloop der teekening en de overige ken-

merken overeenstemmen
,

geloof ik hier slechts met eene

variëteit te doen te hebben , die ik undidata noem.

In den Catalogus van Kirby wordt als vaderland van

Jusüna Cramer de Philippijnen vermeld. Cramer geeft in

den tekst echter Goromandel op.
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15. Ely 111 nias undularis Druiy, Illudr. 11, Tab. 10, fig,

1,2. —Cram., Ill, pi. 256 A,B. —Goàïin , Enc. Met h.

IX, p. 326, nO. 2.

Jynx Hübn. , Zutr. fig. 37 , 38.

Leucoc'i/ma Godart, Enc. Méth. IX, p. 326, n'\ 3.

Diie mannen; zij zijn ovei' het algemeen gelijk aan mijne

exemplaren van Sumatra, Banca en Belitoeng, vooral niet

kleiner dan laatstgenoemde , de blauwe vlekken der voor-

vleiigels nog iets grooter, de acliterrand der achtei'vleugels

even donker. Zij verschillen dus zeer van het Javaansche

ras (^Jynx Hühner). Een wijfje hebben wij niet ontvangen.

Het M'ordt voor mij hoe langer hoe duidelijker dat, on-

danks de zeer afwijkende wijfjes, de Javaansche e.xemplaren

van iindularis en die van de drie bovengenoemde eilan-

den niet specifiek verschillen. Het zal echter beter zijn

deze laatste met den naam van variëteit nigrescens Butler

{Froc. Zool. Soc. of London, 1871, p. 520, pi. 42 f. 1.—

Distant , lUop. Mal. p. 61
,

pi. vi f. 1 , en pi. ix f. 1 <? $) te

bestempelen, want de beschrijving van Leucocyma Godart

past eigenlijk op de Javaansche mannen van ntidularis

,

die van zijne vndularis misschien meer op liet Indische

ras. Dìscrepans Distant, 1. e, p. 60, pi. vi, f. 2, 3 ì^,

van Malacca, vormt viij wel den overgang tusschen nigrescens

en den type.

16. Ergoiis Ariadne h., Syst. Nat. Ed. XH, I, 2 p. 778.

Eenige exemplaren , die niet van Javaansche verschillen.

17. Neptis Florensis nov. spec.

Twee exemplaren (e? ?).

Deze soort is na verwant aan Neptis Adipala Moore

{Proc. Zool. Soc. 1872, p. 563, pi. 32 , fig. 8) , zoodat het

voldoende zal zijn, de punten van verschil op te geven.

Wat de onderzijde betreft, zoo bedien ik mij hiervoor van

een exemplaar Adipala van Malacca, zijnde zij door Moore

slechts vluchtig beschreven.
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Grootte iets aanzienlijker, Grondkleur der bovenzijde vaal

zwart, iets bruinachtig. Teekening wit, in dezelfde tint als

bij Adipala. Langsstreep der middencel bijna eveneens, het

wortelgedeelte gelijkmatiger verbreed , met een spoor van

insnijding aan de voorzijde op vijf zesden. Gebogen dwars-

band van witte vlekken op twee derden eveneens , maar de

stip aan den voorrand ontbrekende, zoo ook de witte streepjes

achter de vlekken. Van de witte stippen vóór den achter-

rand ontbreken die in de cellen 3 , 7 en 8. Op de achter-

vleugels is de witte middenstreep, evenals bij AdijMla , aa.n

den binnenrand wat breeder en zij loopt tot den voorrand

dooi", maar minder onafgebroken; de vlek in cel 6 is name-

lijk ovaal, die aan den voorrand tot een streepje verlengd.

De reeks witte vlekken op twee derden houdt bij ader 7 op.

Op de onderzijde der achtervleugels zijn de beide gebogen

witte veegjes, gelijk bij Adipala, boven aan den vleugel

korter , de witte middenstreep als boven , dus niet aan den

voorrand verbreed en omgebogen , de vlekken der reeks op

twee derden zijn bijna spadevoi'niig, duidelijk gescheiden.

Bij Adipala zijn zij langwerpig vierkant en vormen eene

bijna onafgebrokene ^ tegen den voorrand versmalde streep.

Eindelijk loopt langs den achterrand, in de cellen, eene

dubbele rij gebogen witte streepjes.

Nog moet ik opmerken dat de grondkleur der onderzijde

iets warmer kaneel bru in is dan bij Adipala. Cel la en \h

der voorvleugels zijn donkergrijs.

18. Charaxes Athamas Drury, ///. Exot. Fmì., I, Tab. '2,

flg. 4. —Gram. I, p. 140, pl. 89 C , D.

Twee mannen ; zij verschillen niet van Javaansche en

behooren dus wellicht tot de variëteit Attains Feld. , Novara

III, p. 438, n°, 711, waarvan ik de beschrijving nu niet

kan vergelijken.

19. Diadema MisippusL. , Mus. Lud. Vir. p. 264.

Pap. Bolwa Gram., I, p. 102, pl. 65 E, F (<?).
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Eenige mannen. Zij verschillen niet van de Javaansche ,

Het is niet juist , wat Cramer zegt , dat de Oost-Indische

exemplaren dezer soort kleiner zijn dan de Afrikaansche.

20. Diadema Bolina L. jllus. Lud. Ulr. p. 295.

Pap. Auge Cram., II, p. 141, pi. 190 A, B {$).

Twee mannen, gelijk aan Javaansche. Ipkigenia Gram. J,

pi. 07 D , E , is eene van de vele variëteiten van het 2

,

niet van den ^ , zooals in den Catalogus van Kirby staat.

21. Diadema anomala Wallace , Trans. U?d. Soc. of .London
,

1859, p. 285, n". 15.

Vier exemplaren. De drie lichte langsstreepjes , in cel 4 —

6

der voorvleugels, zijn bruinachtig, niet wit, —hetzij met

of zonder blauwen weerschijn , zooals bij de Javanen.

22. Cethosia Penthesilea Cram., II, p. 78, pi. 145 B, G.

Een c?
, vrij klein , maar overigens gelijk aan Javaansche

exemplaren , zooals die door Cramer zijn afgebeeld. Ik moet

echter opmerken , dat de twee eerste lichte strepen van de

onderzijde der achtervleugels niet altijd geel zijn, zooals op

de aangehaalde afbeelding, maar ook dikwijls wit.

Feuthesïlea is geene variëteit van Cyane Drury, die ook

op Java voorkomt.

23. Messaras Erymanthis Drury, /(^/. I, pi. 15, fig. 3,4.

—

Cram., Ill, p. 77, pi. 238 F, G.

Eenige exemplaren ; zij hebben geene gele stip in de

voorvleugelpunt , doch deze ontbreekt ook wel by Javaansche

exemplaren.

24. Cynthia Arsi no e Cram., II, p. 100, pi. 160 B, C.

Eenige exemplaren. Cramer's afbeelding stelt een exem^

plaar van de Molukken voor.
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25. Precis Ida Gram., I, p. 66, pi. 42 G, D; IV, p. 167,

pi. 374 C, D.

Een gaaf exemplaar; het staat tusschen Cramer's pi.

374 G , D en de variëteit intermedia Felder.

26. Junonîa Erigone Gram. , I
, p. 96

,
pi. 62 E , F.

Eenige exemplaren. De wortelhelft der achlervleugels op

de bovenzijde is niet grauw , zooals bij de Javaansche exem-

plaren en op Gramer's afbeelding, maar vurig bruingeel,

zooals bij een paartje van Timor. Ik merk hier nog op,

dat bij geen mijner exemplaren (van Java, Flores, Timor

en Gelebes) de buitenhelft van de onderzijde der* achter-

vleugels zoo licht is als op Gramer's afbeelding. Hij geeft

het vaderland van zijn origineel niet op.

27. J uno nia OPithy ia L., Muê. Lid. f/^^r. p. 278. —Cram.

,

I, pi. 19 G, D.

Verscheidene exemplaren. Bij de mannen ^ijn op de

bovenzijde der voorvleugels de lichte teekeningen der punt-

helft minder uitgebreid dan bij de Javanen , en ook het

blauw der achtei'vleugels is vrij somber, naar het leikleu-

rige trekkende. Bij één exemplaar (i) ontbreken op de

bovenzijde de roodgele vlekjes van de middencel der voor-

vleugels.

28. Junonia Asterie L., %/. i\W. Ed. XII, I, 2, p. 769.

—

Gram., I, p. 90, pi 58 D, E.

Eenige exemplaren; ik bemerk geen verschil met Javaansche.

Gramer zegt , bij de beschrijving van Almana Linn., p, 90 , dat

zij ook bij Batavia voorkomt , maar Mr. Piepers heeft nooil

een exemplaar van Java gezonden. Ook is het voor mij

nog zeer twijfelachtig , dat Astene eene seizoens-varieteit van

Almana zou kunnen zijn, zooals sommigen beweren. Van

Celebes of de Molukken heb ik laatstgenoemde ook nooit

ontvangen.

fijdschr, V. Ent. XXXIV. 16



242 LEPIDOPTEllA VAN FLORES.

29. Doleschallia Bisaltide Ciam., TI, p. 9,pl.402C,ü.

Foliheie Cram., Ill, p. 71, 73, pi. 234 D, 235 C,D.

Verscheidene exemplaren. Zij zijn op de bovenzijde gelijk

aan Javaansche en de roodgele voorrandsstreep der voor-

vleugels du.s door een e ruim zoo breede zwarte van

de roodgele wortelhelft der vleugels gescheiden. Van de

lichte stippen der zwarte vleugelpunt is die in cel 4 rood-

geel, niet wit, zooals ook wel bij de Javanen voorkomt.

De onderzijde varieert, evenals altijd, zeer sterk, doch

ik moet aanteekenen, dat onder de exemplaren van Flores

ook een voorkomt , behoorende tot de variëteit door Dr.

Staudinger beschreven in het Tijdschrift Iris , II
, p.

52 , van Palawan , met zeer donkerbruine wortel- en

lichte tweede helft der onderzijde. Een dergelijk heb ik ook

van Java. Zij is dus geen eigenaardig product van Palawan.

Bij een ander stuk is de bleekbruine onderzijde met eene

smalle zeer donkere middenstreep geteekend.

Exemplaren van Sumatra verschillen meestal van de Javaan-

sche, doordat de zwarte streep tusschen de roodgele aan den

voorrand en de roodgele wortelhelft der voorvleugels zeer

smal is. Die uit Indie door de grootere lengte der voor-

randsstreep en vooral doordat de acht errand der voorvleu-

gels onder de vleugelpunt iets uitgesneden is. Bij de exem-

plaren uit de Molukken wordt de achterrand der voor-

vleugels vlakker, het roodgele wortelveld kleiner, en ein_

delijk komt op Nieuw-Guinea de variëteit tN'ocyw Boisd. voor,

die beschreven en afgebeeld is Tijdschr. v. Ent. XXXII,

p. 390, pi. 10 fig. 1. Door overgangen worden deze varië-

teiten echter geleidelijk met elkander verbonden.

30. Lycaena Roxus Godart, Faic. Méth. IX, p. 659. —
Horsfield , Cat. Lep. East-India Comj).

, p. 70
,

pi. 2

.

fig. 4, 4a.

Eenige mannen behooren tot de variëteit a^ujnstior

Staudinger, Iris II, p. 95 (1889), welke zich inderdaad
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floor den smallen witten middenband der bovenzijde zeer

van Javaanscbe exemplaren onderscheidt. De zwarte teeke-

ning der onderzijde verschilt echter niet, ook niet bij onze

exemplaren van Celebes, en dus komt het mij niet raad-

zaam voor om daarop variëteiten te bouwen, zooals Dr.

Staudinger doet.

31. Lycaena Rosimon Fabr., S^/sf. Ent., p. 523.

Coridon Gram., IV, pi. 340, C, E.

Een exemplaar; het verschilt niet van .Tavaansche.

Pap. Maimon Fabricius, die Kirby in zijnen Catalogus

hier citeert, is, volgens Plötz eene Hesperia (z\q Stett. Ent.

Zeit. 1885 p. 39), ten minste de Maimon van de Ento-

mologica Systematica.

32. Lycaena Plinius Fabr., Ent. Syst. Ill, 1, p. 284. —
Moore, Lejj. of Ceylon, p. 82, pi. 34, fig. 4.

Eenige exemplaren
,

gelijk aan Javaansche.

33. Lycaena Celano Cram., I, p. 52, pi. 31 C, D.

Eenige exemplaren. Zij zijn op de onderzijde donkerder

grijs dan voorwerpen van Sumatra, Java en Celebes, en

door dezen donkeren ondergrond schijnt ook het blauw der

bovenzijde donkerder. De teekening van den onderkant is

ook wel zoo scherp.

Cramer geeft verkeerdelijk als vaderland Suriname op.

Ik merk hier op, dat Lycaena Agnata Druce (Proc. Zool.

Soc. of London 1874, p. 106, pi. 16, fig. 2—4) niet,

zooals Dr. Staudinger in de Iris citeert, een synoniem van

Aelianus Fabr. {Alexis StoU) is, maar eene afzonderlijke

soort, die tegelijk met Aelianus op Java, Sumatra en Nias,

zoowel als in Siam voorkomt en zich van deze onderscheidt

door geheel verschillende onder- en bovenzijde. Misschien

verschilt echter Agnata Druce niet specifiek van Cleodus

Felder, want daarmede komt zij zeer overeen.
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34. Sithon Travana Hewitson , lilustr. dium. Lef., p. 38,

pi. 17, flg. 59, 60.

Een man. Ik geloof stellig , dat zoowel Travana als

Orsolina Hew. afzonderlijke , van Jangala Horsf. ( Wesier-

mauni Felder) verschillende soorten zijn. Travana en Jangala

zijn het naast verwant, maar de grondkleur der onderzijde

is hij eerstgenoemde omberbruin , iets olijf kleurig, bij de

tweede koffiebruin met paarsen gloed en de booglijn staat

aldaar bij Jangala veel nader bij den achterrand.

35. Pontia Xiphia Fabr. , Spec Ins. , II
, p. 43. —Distant

,

Mopal. Mala//, p. 288, pi. 26, fig. 8.

Pontia Nina Fabr. Uni. St/st. III. 1, p. 149. —Snell.

V. Voll. , Mon. der Pier.
,

p. 3.

Een aantal exemplaren. Zij houden het midden tusschen

den type en de sterker zwart geteekende voorwerpen , 2oo^

als zij op Timor en Tanah-Djampea , maar vooral op de

Pliihppijnen voorkomen.

Deze soort is inderdaad (verg. Snell. v. Voll.) zeer gemeert

op Java. Vreemd is hel, dat de schrijver der Monographie

des Piérides den ouderen naam XipJda citeerende, dien niet

aanneemt; Dit ware ten minste logisch geweest.

36. P i e r i S P i t y S Godart , Encì/cl méth. IX
, p. 1 34. —Snell.

V. Voll. , Mon. des Pier.
, p. 28.

Pierìs Mentes Wallace, Trans. Ent. Soc. of London,

Ser. 3, IV, p. 332,

Een aantal exemplaren, die allen tot de, overigens vrij

onbelangrijke, variëteit Mentes behooren. Godart geeft Java

als vaderland op, maar Mr. Piepers heeft Pitys aldaar nog

niet gevonden en ook Snellen v. Vollenhoven spreekt alleen

van Timor, van waar wij de soort ook voor onze verza-

meling ontvingen.

Dat Pieris Rachel Boisduval, die, zooals Snell. v. Voll,

terecht opmerkt, ook niet op Java voorkomt, maar wel op
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Ceram en de Molukken, slechts eene variëteit van Pitys

is, houd ik met hem voor hoogst waarschijnlijk. Een exem-

plaar van Gelebes, dat ik voor mij heb, vormt den over-

gang. Evenzoo verschillen Tiens Agitata van de Salomons-

eilanden en P. Kühn Ruber [Iris , I
,

p. 1 ,
pi. 1 , fig. 2, 3)

niet specifiek van Rachel. De synonymie der exotische

Lepidoptera wordt gaandeweg al aardig uitgebreid. Dit be-

looft wat voor de toekomst. Ik benijd in dat opzicht de

entomologen van het jaar 2000 niet.

37. Pieris Temena Hewits. , Exot. Butt. II, Pier., T. 3,

lîg. 19. —Wallace, Trans. Ent. Soc. o/' Zondo/i, Ser. 3,

IV, p. 336, ?.

Vele exemplaren van beide sexen.

Pieris Taffiar Wallace, 1. c. p. 337, ïfi. 25, T. 6, fig.

2 , die Mr. Piepers ook op Java vond , is slechts eene varië-

teit van Temeua. Wallace heeft haar goed beschreven , maar

op de afbeelding is de onderzijde der achtervleugels te

levendig gekleurd. In de Monographie des Piérides is Tamar

vergeten en Temena, als eene waarschijnlijk Australische

soort, weggelaten.

38. Pieris Lea Doubd. , Annals of Nat, Eist. XVII, p. 23,

(1846). —Snell. v. Voll , Mon. d. Pier., p. 23.

Pieris Naomi Wallace , Trans. Ent. Soc. of London

,

Ser. 3, IV|, p. 336.

Vele gave en frissche mannen , doch slechts één goed

wijfje. Naomi is inderdaad slechts eene variëteit van Lea

en niet eens eene belangrijke. Vleugelvorm en aanleg van

teekening zijn geheel dezelfde en het hoofdverschil bestaat

daarin
, dat de grondkleur van de onderzijde der sterker

zwart geaderde achtervleugels niet helder licht okergeel is

met donkerder staarthoek, maar een eenkleurig, donker

okergeel. —Pieris Amalia Snell. v. Voll. , Mon. p. 23

,

pi. 3, flg. 6, ? (als î beschreven) is ook slechts eene ge-
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ringe variëteit van Lea ^
en de overigens getrouwe afbeel-

ding naar een afgevlogen exemplaar gemaakt.

Bovendien komt het mij zeer waarschijnlijk voor, dat

Vieris Lea en hare variëteiten niet specifiek van Aspasia

StoU verschillen en verwacht ik de ontdekking van over-

gangs-varieteiten , waar het oranjegeel van de boven-

zijde der achtervleugels aan de vleugelpunt begint te ver-

dwijnen.

39. Pieris Albina Boisd. , Suites a Buffon, Lép. I, p. 480

(c?). —Snell. V. Voll., Mo7i. d. Pier., p. 44.

Tacliyris Paulina Wallace, Trans. Ent. Soc of London,

Ser. 3, IV, p. 369.

Een man. Indien wij Wallace's uiteenzetting der citaten

voor juist mochten houden , dan zou Paulina Gram. , II

,

pi. 110 E, F het wijfje van Alhina en dus de oudste naam

voor deze soort zijn. Intusschen moet ik opmerken , dat de,

bij Wallace op Paulina {Albina) volgende Pieris Pouxii

Boisd , 1. c. p. 481, van Bombay, die ik voor mij heb

(3 mannen) , niet slechts van Alhina Boisd. $ verschilt

(( in having the under surface uniform white » maar nog in

vele andere opzichten, o. a. zeer duidelijk in vleugelvorm.

Daar nu Wallace niets van de zeer spitse vooivlengelpunt

van Alhina $ {Paulina Wall.) noch van de op de boven-

zijde zoo opmerkelijke paarlemoerglanzige voorvleugel-basis

vermeldt, vermoed ik dat de mannen van Pc*«?///«« Wallace

niet tot de, trouwens dooi' Boisduval zeer vluchtig beschre-

ven Alhina behoorden , maar wel tot de soort , later be-

schreven als Pieris Alhata door HoplTer , Stett. Ent. Zeil.

1874, p. S'i {Jacquinotii Snell. v. Voll, nee Lucas), die

behalve op Celebes, ook op de Molukke» vliegt. Deze soort

gelijkt meer op Rouxii, maar verschilt door minder uitstekende,

afgeronde punt der voorvleugels, het ontbreken van hunnen

gelanden zwarten achterrand en de bleek botergele ondei-

zijde der achtervleugels. Het wijfje van Albata, dat Hoptïer
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niet kende, heb ik ook nog niet ontvangen. Evenmin ken

ik dat van Bouxii.

40. Pieris Lyncida Gram., II, p. 52, pi. 131 B (<?).

Fierls Enyo Boisd., Suites a Buff'(m, Lép. I, p. 481.

» Hippo Snell. V. Voll., Mon. d. Pier. p. 42.

Vele exemplaren, van beide sexen. Zij kunnen beschouwd

worden als tot den type {J^Jnyo Boisd.) , die op Java voor-

komt, te behooren (Cramer geeft verkeerdelijk Suriname

als vaderland op) , want de onderzijde der achtervleugels is

wit. De zwarte achterrand der voor- en achtervleugels is

echter smaller dan bij de Javanen en bereikt op eerstge-

noemden den staarthoek niet. Hij ontbreekt op de achter-

vleugels ook wel geheel. De wijfjes —die over het geheel

in de verschillende landen waar de soort voorkomt , vrij

wel aan elkander gelijk zijn —komen met Javaansche overeen.

Behalve de door mij in Middev- Sumatra, Lepidoptera,

p. 22 ,
genoemde , behooren als variëteiten bij Lyncida stellig

nog Pieris Enarefe Boisd,
, p. 480 , zich vooi'al door de

zeer donker gekleurde bovenste middenader met hare takken

(aderen G en 7) op de onderzijde der achtervleugels onder-

scheidende. Dit is reeds aangeduid bij de exemplaren van

Sumatra , met welke Enarete door de levendig gele onder-

zijde dier vleugels overeenkomt. Verder ook Pieris Lynceola

Felder {Nov. II, p. 164) van Timor en Wetter. Exem-

plaren van laatstgenoemd eiland verschillen vooral sterk

door mindere grootte, breeden zwarten voorrand en punt

(zonder witte vlek) der voorvleugels. De onderzijde der achter-

vleugels is wit met vrij breeden , ongetanden zwarten

achterrand.

Waarschijnlijk is zelfs Ada., Cram., IV, pi. .'363 C, D

eene lokale variëteit van Lyncida, van de xMolukken. Snell.

V. Voll, beeldt in zijne Monographie het % van Ada af. Dit

onderscheidt zich van de Lyncida-wijïies van andere plaatsen

—die overitïens soms even helderwit met donkeren achterrand



248 LEPIDOPTERA VAN FLOßES.

voorkomen —doordat ook de middencel der vooi'vleugels van

donkere bestuiving is ontbloot. Aangezien ook inornata Butl.
,

Taprobana Moore, Hippoïdes Moore, vacans Butl. en lati/asolata

Moore stellig slechs lokale variëteiten van Lyncida zijn
,

worden er niet minder dan 17 zoogenaamde soorten van

Pieris der Indo-Australische fauna weggevaagd en tot ééne

teruggebracht. Al deze vormen kunnen buitendien ook wel

tot twee worden gereduceerd, namelijk eene met witte onder-

zijde der achtervleugels (type, Lyncida Gram. , jE/^yö Boisd.)

en eene met gele onderzijde dier vleugels {Ada Gram.
,

Eleonora Boisd.) als variëteit beiden met een aantal subva-

rieteiten , die in elkander overgaan. Dit zijne geene gissingen,

maar een getal van bijna 50 gave en frissche exemplaien

van Lyncida^ van 10 verschillende lokaliteiten in onze

collectie
,

geeft niij recht tot bovengenoemde gevolgtrek-

kingen.

41. Hebomoia Glaucippe L. , Syst. Nat. Ed. XII, p.

702. —Gram., II, p. 104, pi. 164 A, B, G. —Boisd.

Suites à Bulf'ou, Lép. I. p. 596. —Snell, v. Voll., Muh.

des Pier., p. 52. —Wall., Trans. Ent. Soc. of London.,

Ser. 3, IV, p. 396.

Eenige mamien. Zij zijn zeer kenbaar door de vurig

menieroode kleur van de punt der voorvleugels , die sleclits

cene kleine zwarte spits, zeer gereduceerde zwarte stippen

en genoegzaam geenen (nog minder dan bij de Javanen)

zwarten wortelrand heeft. In plaats van dien zwarten rand

ziet men eene zeer duidelijke, bij één exemplaar zelfs eenige

millimeters breede citroengele wortelbezooming. Dit wijst op

een' overgang naar Ileljonioia Vossii Maitland, van Nias,

en inderdaad komt het mij hoogst waarschijnlijk voor, dat

zoowel Vossii als sidphurea Wallace, Borneensis Wall en

Leucogyna Wall. , allen lokale variëteiten van Glaucippe zijn.

De onlangs gepubliceerde lleljonioia Poepstorfii Wood-Mason

van de Andaman-eilanden ken ik alleen bij name.
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42. Thestias Reinwardtii Snell. v. Voll., Tijäs. v. Ent.,

Ill, p. 126; id., Müh. d. Flér., p. 50, pi. 6, f. 1 (<?).—

Wallace , Trans. Ent. Soc. of London , Ser. 3 , IV
, p. 393

{$). —PL 15, fig. 2 (2).

Vele exemplaren doch meest mannen; slechts vier wijfjes.

Snellen van Vollenhoven kende en beschreef alleen den <?,

terwijl het j voor het eerst door Wallace werd beschreven
;

daar er nog geene afbeelding van bestaat, meen ik wel te doen,

er hier eene te geven. Zooals Wallace aanteekent, varieert

het ? eenigszins ; het komt met witte en gele grondkleur

voor, ook zijn de zwarte teekeningen min of meer uitgebreid.

Thestias Ue'mwardtn is mij nog maar alleen van Bali,

Lombock en Flores bekend. Het exemplaar waarnaar Dr.

Snellen van Vollenhoven de soort beschreef, droeg het etiket :

Molukken, doch de auteur betwijfelde wel terecht de juist-

heid van deze opgave.

43. Callidryas Pomona Fabr., Syst. Ent., p. 479, n°. 158.

Fai). Crooale, Gram., I, p. 87, pi. 55 G.

Fap. Alcmeoue Gram. II, p. 71, pi. 141 E. —Snell.

V. Voll., Mou. d. Fier., p. 61 {Callïdr.).

Fap. Jugiirtha Gram., II, p. 138, pi, 187 E, F.

Pap. Catïlla Gram., Ill, p. 63, pi. 229 Ü, E.

Fap. Hllaria Gram. , IV
,

p. 95
,

pi. 339 A , B. —Snell.

V. Voll. , Mou. d. Fier.
, p. 60 (^Callidr.).

Een aantal exemplaren , overeenkomende met Javaansche.

Ik geloof niet te dwalen , wanneer ik al de hierboven ver-

melde citaten beschouw als te beliooren tot ééne varieei-ende

soort. Men zie vooral over haar het zoo even versclienen , zeer

belangrijke opstel van Mr. M. G. Piepers in het Nattmr-

ku'udig Tijdschrift vait Ned. Indie, Deel L, Afd, 2 (Juli

1890) over het trekken van Lepidoptera.

44. Callidryas Scylla L., 3I/ts. Lud. Ulr.
, p. 242 , n°. 61. —

Gram., I, p. 17 ,
pi. 12 G , D. —SnelL v. Voll., Mou.

d. Pier., p. 62.
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flenige exemplaren. Ik merk hier op, dat niet alle mannen

dezer soort van Gelebes eene groote zwarte stip op de

dwarsa'der der voorvleugels hebben, zooals Hopffer (Sfett.

Ent. Zeit. 187-4, p. 25) beweert, en dat die .stip ook wel

eens bij .Tavaansche exemplaren voorkomt , zooals althans

uit één exemplaar van Oost-Java in onze collectie blijkt,

45. T e r i a S H e c a b e L. , S>/st. Nat. , Ed. XII
, p. 763 , n°. 96. —

Cram., II, p. 140, pi. 124 B, G. — Snell. v. Voll.,

Mon. cl. Fié)'., p. 66.

Vele exemplaren , zonder variëteiten , tot den type be-

hoorende, zooals die door Dr, Snellen v. Vollenhoven is

beschreven. Ik verwijs nogmaals naar hetgeen de heer H. J.

Elwes over deze soort zegt , in de Trans. Ent. Soc. of

London 1888, p. 412.

46. Eronia Valeria Gram., I, p. 133, pi. 85 A (<?). —
Snell. v. Voll. . Mon. d. Vier.

, p. 56.

Verscheidene exeuiplaren van beide sexen , overeenko-

mende met Javaansche en dus tot den type behoorende.

De voorvleugelpunt is op de bovenzijde bij de mainien

breeder zwart dan Gramer afbeeldt.

47. Papilio Erithonius Gram., lil, p. 67, pi. 232 A.

Vap. Epius Fabr., Ent. S//st. III, 1, p. 35. —Boisd.
,

Snit. à Buf, Lép. I, p. 238, n°. 61.

Fap. StJteitelus Mac Leay, King' s Australia , II, p. 457. -

—

Boisd., 1. c, p. 239, n°. 62.

Verscheidene exemplaren , die tot de , overigens vrij on-

beduidende variëteit Sthenelws behooren , met overgangen op

den type.

Van Java is mij deze soort niet bekend.

48. Papilio PolytesL. , Mns. Lud. Vir.
, p. 1 86. —Gram.

,

III, p. 129, ph 265 A—G.
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Fap. Pmnmoìi L, , 1. c. p. 189. —Gram., II, p. 169,

pi. 141 B. —Boisd. , Siüt. à Buff. , Lép. I
, p. 271 , n°. 96.

Verscheidene exemplaren ; zij verschillen niet van Javaansche

en de achtervleugels zijn niet langer gestaart.

49. PapilioPeranthus Fabr., Ent. Syst. Ill, 1 p. 15. —
Boisd., Suit, a Buff., Lép. I, p. 203, n°. 16.

Eenige exemplaren, meest sterk beschadigd, gelijk aan

Javaansche en dus tot den type behoorende.

50. ^ P a p i I i O IVI e mn o n L. , Mns. Lud. Vir.
, p. 1 93. —Boisd.

,

Suit, à Buff ,.Lg^. I, p. 192, n°. 6.

-Vier exemplaren, drie mannen en een wijfje, allen af-

gevlogen, maar de mannen van Javaansche verschillende

doordat de lichte bestuiving om de zwarte vlekken van de

tweede helft der onderzijde van de achtervleugels niet grijs

maar roodachtig geel is.

51. Tagiades Japetus Gram., IV, \). 145, pi. 365 E, F.

Vier exemplaren.' De staarthoek der achtervieugels op de

bovenzijde met meer wit dan bij de .lavanen ,
doch met

minder dan bij voorwerpen van Celebes , en over liet geheel

zeer wel met Grainer's afbeelding overeenkomende.

HETERÜGERA.

52. Euplocia moderata Butl. , Trans. En t. Soc. of London
,

1875, p. 327. —Snellen, Tt^ds. v. Ent. XXXI, p. 118.

Drie beschadigde exemplaren.

53. Hypsa egens Bufi., Trans. Ent. Soc. of London ,
i81b,

p. 323; id., Illnsir. V, p. 43, pi. 87, f. 8. —Snellen,

Tïjds. V. Eut. XXII (1879), p. 80, pi. 7, f. 4; id. XXXI,

p. 132.

Twee af'gevlogen exemplaren.
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54. Hypsa Albifera Felder, lyovara, II, 2, pi. 106, f. 3.

—

Piepers, Tijds. v. Ent. XX (1876—77), p. 5. —Snellen,

id., XXXI (1888), p. 144.

Lacteata Bull., Illustr. V, p. 43, pi. 87, f. 9.

Een wijfje. Het behooit. tot eene goed onderscheiden varië-

teit, die zich kenmerkt, doordat het witte middenvlak der

voorvleugels sterk muisgrauw is gemengd, zoodat slechts

eene langsstreep in cel \h , cel 2 (tot drie vierden), eene

ronde vlek in de middencel en eene tweede benevens een

veegje in cel 3, met een vlekje aan den wortel van cel 5,

wit blijven. Daarentegen is cel \a bijna geheel wit en de

witte voorrandsvlek tot aan den -vleugelrand verbreed.

Verder heeft de donkere rand der achtervleugels eene spitse

verbreeding op ader 2 en een wit vlekje daarachter. Men

zou dus wel vragen of het voorwerp niet specifiek verschilt
,

maar daar de vleugeladeren , de palpen en de zwarte tee-

kening van den gelen voorvleugelwortel volkomen eveneens

zijn als bij den type, bij een paar Javaansche exem-

plaren de binnenrand der voorvleugels ook reeds smal wit

is en bij één de voorrandsvlek naar boven vervloeit, geloof

ik slechts eene lokale variëteit te mogen aannemen, die ik

sufusa noem.

55. Hypsa Intacta Walk., (Jat. II, p. 451. —Snellen,

Tijds. V. Eid. XXXI, p. 138, pi. 2, f. 3, 4, 4a.

Drie exemplaren , tot mijne variëteit a (met witte langs-

streep der voorvleugels) behoorende. Zij zijn gelijk aan

Javaansche. Een heeft een donker middenpunt der achter-

vleugels.

56. Nyctemera latistriga Snellen, Tijds. v. Ent. XXII,

p. 72, pi. 6, f. 5; id. XXVIII, p. 38.

Twee mannen, geheel gelijk aan Javaansche. Deze soort

wordt door Dr. Staudinger ook onder den catalogus-naam

alhïcostata verzonden. Zij schijnt zeer verbreid; ik bezit
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haar van Nias, Java, Flores, Celebes (met breederen don-

keren achterrand der achtervleugels), van de Mokikken

(gelijk aan Javaansche) en van Nieuw-Guinea (met zeer

donkere grondkleur der voorvleugels).

57. Nyctemera Vollenhovii Snellen , Tijds. v. Ent. XXXIII

,

p. 276, pi. 11, f. 4 (ç).

Een exemplaar. De vlekken der voorvleugels zijn op de

aangehaalde afbeelding te bruinachtig wit.

58. Deiopeia pu Ichella L. , Spt. ISaL Ed. X, p. 338.

Bomb, pulclira Hiibn. , Samml. Eur. Sehn. T. 26, f.113,

p. 128.

Een exemplaar.

59. Chaerocampa Celerio L., Sijst iN^«/. Ed. X, Sphing.
,

nO. 10. —Hübn., Savml. Enr. Schneit. Sphing., f. 167,

168.

Twee wijfjes , te Makassar uit medegebrachte poppen ge-

kweekt.

60. Acherontia Styx Westw. , Cal. orient, ent., pi. 42, f.

3. —Boisd.
, Suites à Buffon, Lép. Hétéroc. I, p. 6.

Twee exemplaren. Het wordt hoe langer hoe waarschijn-

lijker, dat Styx slechts eene variëteit van Atropos is. Zie

ook Leech, Troc. Zool. Soc. 1888, ^.h^l •,\à., Trans. Ent.

Soc. of London, 1889, p, 118.

61. Ophideres Cajeta Gram. , I
, p. 48

,
pi. 30 , f. A—C. —

-

Guenée, Suites à Buffoìi, Noct. lil, p. 112.

Oihreis Cajeta Moore, Trans, Zool. Soc. of London, W^
3, p. 67, pi. 13, f. 2, 2a.

Een wijfje. Ook bij den c? zijn de voorvleugels niet groen

gemengd. Cajeta komt ook op .lava voor.
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ß2. Patuia Macrops L. , Mantissa Ins., p. 225. —Gram,,

If, p. 114, pi. 471, f. A, B. —Guenée , Sìiiles à Buffon ,

Noct. Ili, p. 177.

Vele exemplaren.

63. Patula Nyctaculis Snell., Tljds. v. Ent. XXIII

(1879—80) p. 95, pi. 7, f. 1.

Een wijfje; het wijkt van mijne exemplaren van Nycta-

culis af, door veel —en vooral tegen den achterrand der

bovenzijde — donkerder grondkleur , het ontbreken der

vierde donkere streep en op de onderzijde door het gemis

der witte golflijn voor den achterrand. Misschien behoort

het voorwerp tot eene verschillende, onbeschreven soort,

doch daar ik den $ niet ken , het exemplaar niet geheel

gaaf is en vleugelvorm , aderstelsel en palpen overeenkomen

met Ni/ctaculis ç, laat ik eene nadeie beschrijving liever

achterwege. Worden meer overeenkomende exemplaren ont-

dekt en wijkt ook de i af, dan zou ik den naam Florcnsis

voorstellen.

Op de aangehaalde afbeelding is het worteigedeelte der

vleugels te donker en zijn op de onderzijde de gebogen

witte dwarsstreepjes voor den achterrand verkeerdelijk door

witte langsstreepjes op de aderen voorgesteld.

64. Spirama Isabella Guenée, Suites à Bu/fo/i, Noct. III,

p. 196; Spirama voluta Felder, i\^öm'm II, 2, pi. 115, t. 9.

Een 2- Het komt geheel overeen met Guenée's beschrijving.

Bovendien merk ik aan het voorwerp (het eenige dat ik

bezit) nog op, dat eene schuine zeer donkere veeg uitgaat

van de oogvlek der voorvleugels , in de richting van den

achterrand, evenwijdig met den voorrand loopende, en dat

ook cel 2 en 3 der voor- zoomede 3 en 4 der achter-

vleugels tusschen de golflijn (ligne subterminale van Guenée)

en den achterrand, in het oogloopend donker bestoven zijn
,

zoodat zij zich als vierkante zwartbruine plekken verloonen.
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De beide genoemde kenmerken zijn op Felder's afbeeldinp;

zeei' goed voorgesteld. Bij mijn exemplaar staat de golflijn

verder van de tweede dwarslijn dan op Felder's afbeelding.

Het vaderland van Guenée's exemplaar was niet met

zekerlieid bekend. Hij vermoedde dat bet Manilla kon zijn.

Felder's origineel was van de Molnkken,

05. Hulodes Caranea Gram., II, p. 140, pi. 269 f. E, F. —
Guenée, S//ifes à Buffon, Noct. Ill, p. 208.

Een exemplaar.

66. Eiimeiea Aureliata Guenée, SiiUcs h Buff m, Uran, et

Pbalén. I, p. 394, pi. 22, f. 6.

Drie exemplaren, die beter met Guenée's beschrijving

dan met de afbeelding overeenkomen. Trouwens , de afbeel-

dingen in Guenée's Suites à Buffon zijn allen onnauw-

keurig en hard. Aureliata varieert overigens zeer.

Herrich-Schäffer verandert den naam van dit Geometrinen-

genus in Palitjothra (zie Aussereur. p. 38). Waarom , zegt

hij niet. Voor zoover ik weet was de naam Eumelea niet

vroeger gebruikt en Geyer's generieke naam voor zijne Tes-

tula {= Jennstalis Gram.) is Emmelia. Zie Zutrüge, 5tes

Hundert, p. 8.

67. Mìcronia Pontiata Guenée, Svites à Buffon, Uran, et

Phalén. II, p. 29.

Een niet geheel gaaf exemplaar. De donkere middenband

der onderzijde , waarvan Guenée spreekt , is niet aanwezig
,

maar overigens past zijne beschrijving goed, en dus geloof

ik dat niettegenstaande genoemde afwijking en het verschil-

lende vaderland (Nord de la Chine) , mijne bestemming

juist is. Wij hebben echter ook een exemplaar van Gelebes,

in 1888 door Mr. van Gelder overgezonden. Ik vermeld

het genus Micronia hier, doch uit de ontdekking der eerste
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toestanden door Mr. Piepers blijkt, dat het tot de Uranina

behoort. De rups is namelijk zestienpootig.

68. Micro ni a spec.

Een slecht exemplaar eener onbeschreven soort.

69. Enchocnemidia squamopedalis Guenée ,
Suites h Buf-

fon, Dolt. et Pyr., p. 309; Led., Vien. Fmì. Mou. VIT,

p. 399, pi. 13, f. i2.

Een man.


